Către,
REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL SUPERIOR
Subsemnat(ul)/(a)

……………………………………………..............................
(nume, prenume)

născut(a) la data de ……………………………………………...............................
(ziua, luna, anul)

în ………………………………………………………………...............................

(localitatea, judeţul, sectorul)
domiciliat în……………………………………………………...............................
(localitatea, judeţul, sectorul, strada, nr.)

…………………………………………………………………..............................
(tel, fax)

act de identitate……........seria……..…nr………....…eliberat de…….........………
(BI / CI)

(emitent)

la data de……………………….CNP……………………………….......................
de profesie………………………………………………………..............................
absolvent al………………………………………………………............................
(instituţia de învăţământ superior absolvită)

cu …………….....…………...... nr……….....din……….................………………
(diploma/licenţa)

având locul de muncă la…………….........……în funcţia de…………...............…
solicit ……….........………………în vederea dobândirii dreptului de semnătură
(atestarea/examinarea)

pentru ……………………………............………....documentaţii de amenajare a
(coordonare, elaborare părţi)

teritoriului şi urbanism: …………………………………………………...............
(Plan de amenajare a teritoriului……, plan urbanistic…….)

……………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………................
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură
pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
Am luat cunoştinţă şi îmi însuşesc prevederile Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism, ale Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România, aprobate prin Hotărârea nr. 101/29 iulie 2010 şi ale Codului
deontologic al urbaniştilor europeni.
Anexez dosarul de înscriere întocmit conform prevederilor legale în vigoare.
Cunoscând pe deplin că faptele de fals şi/sau uz de fals sunt pedepsite de legea română,
declar că toate copiile anexate prezentei cereri sunt întru totul conforme originalelor
înscrisurilor în cauză.
Data...............................................
(ziua, luna, anul)

Semnătura

SECRETARIAT

NOTĂ DE INFORMARE în conformitate cu prevederile
art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016
Registrul Urbaniștilor din România, cu sediul în Bucureşti, str. Tudor Arghezi nr. 21, Sector 2,
CIF 17244352 telefon/fax 0213118338, email: secretariat@rur.ro, office@rur.ro, reprezentată legal
prin Director Executiv – a r h . Liliana-Elza PETRIȘOR, prin intermediul Birourilor Teritoriale și
Sediului Central din București prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace
automatizate/manuale, cu scopul de a respecta prevederile Legii 350 din 2001 cu modificările și
completările ulterioare și art. 33 din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism.
Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la toate chestiunile
legate de prelucrarea datelor lor şi la exercitarea drepturilor lor în temeiul art. 38, alin. (4) din
Regulamentul (UE) nr. 679/2016. Resposabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Registrului
Urbaniștilor din România este domnul Iulian NĂSTASĂ şi poate fi contactat la adresa de e-mail:
rdp@rur.ro.
Sunteţi obligat să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea fiind necesare în scopul
procesării datelor din dosarul de candidat pentru participarea la examenul de obținere a dreptului de
semnătură și derulării raporturilor juridice între dumneavoastră şi RUR. În cazul refuzului sau al
nefurnizării acestor date în mod corect şi complet, am f i p u ș i în situaţia nerespectării
reglementărilor legale specifice din domeniul urbanismului.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai
următorilor destinatari: persoana vizată (dumneavoastră), în anumite cazuri celorlalte servicii din cadrul
RUR (ex. Serviciul Contabilitate) şi altor instituţii guvernamentale (ex. M.E.N, M.D.R.A.P, A.N.A.F,
etc.) sau europene (IMI, CEU-ECTP, etc.)
Perioada de stocare şi prelucrare a datelor cu caracter personal de către RUR este în
conformitatea cu Legea Arhivelor Naționale , nr.16/1996 cu modificările și completările ulterioare.
Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie
asupra datelor cu titlu gratuit, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate,
inclusiv crearea de profiluri.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, să vă
retrageţi consimţământul şi să solicitaţi ştergerea datelor fără a contraveni obligaţiilor legale ce revin
RUR. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată
depusă la Sediul Central sau Sediile Teritoriale ale RUR. De asemenea, vă este recunoscut dreptul
dumneavoastră de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal şi justiţiei.
Bucureşti –bd. Nicolae BALCESCU nr. 17A, et. 5, sector 1, cod 010043,0314255457,0314255456,
e-mail: comisieexaminare@rur.ro, secretariat@rur.ro, office@rur.ro, Site : www.rur.ro
Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi
prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice
sesizare, contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta electronica
(rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro)

SECRETARIAT
CONSIMȚĂMÂNT în conformitate cu prevederile
art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016
Prelucrarea datelor cu caracter personal completate în formularele de înscriere şi a
documentelor personale depuse la dosarul de înscriere la sediul RUR, se face în baza legilor menţionate
mai sus şi a consimţământului dumneavoastră pentru acele categorii de date personale care nu sunt
acoperite de lege, astfel:
Activităţi de
prelucrare
Procesarea
dosarelor
candidaţilor
pentru susținerea
examenului de
drept de
semnătură

Publicarea
rezultatelor
online

Perioada de
stocare şi
prelucrare

Tipul de date personale /
documente personale

Nume, prenume, CNP, Seria
In conf.cu
si nr. CI, adresa de domiciliu,
Legea
data de naștere, localitate,
Arhivelor
naționalitate, CV complet,
Naționale ,
copii acte studii, dovada
nr.16/1996 cu
vechimii.
modificările și
completările
Adresă de e-mail*
ulterioare
Număr de telefon*
Nume şi prenume

Consimţământ
(se marchează cu X )
DA

NU

DA

NU

DA
DA

NU
NU

Datele din tabelul prezentat, sunt date obligatorii pentru îndeplinirea obligaţiilor legale între
RUR şi dumneavoastră. În cazul refuzului de a ne oferi consimţământul, nu putem încheia raporturi
juridice conform legislaţiei în domeniul urbanismului.
Datele marcate cu (*) nu sunt obligatorii şi nu condiţionează încheierea raporturilor juridice cu
dumneavoastră, dar sunt utile pentru a facilita o comunicare rapidă cu dumneavoastră. Refuzul
acordării acestor date, va implica deplasarea dumneavoastră pentru rezolvarea diverselor neclarităţi.
Subsemnata(ul) ____________________________________, declar că am luat la cunoştinţă
drepturile conform legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi îmi ofer
consimţământul pentru utilizarea acestora în scopurile menţionate anterior.

Data

Semnătura

